
Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

De procedure inzake achterblijvende 

containers is een specifieke problematiek 

in Antwerpen die regionaal dient 

bekeken te worden. Er zal samen met 

ASV en VEA een voorstel worden 

geformuleerd dat nadien aan 

thematische WG /stuurgroep zal 

voorgelegd worden

Havengemeenschap 

Antwerpen

Nog geen voorstel ontvangen. Dient nog opgenomen te worden met 

betrokken stakeholders. Timing : afwachten, met betrekking tot 

economische overtredingen (bv CE markering) is de CA in overleg met FOD 

Economie om een snellere beslissing te krijgen bij onderzoek (er zouden 

afspraken rond gemaakt worden)

Problematiek (wild parkeren GIP LO) 

bespreken in het permanent overleg 

wegvervoer

Tansportfederatie en 

Havenbedrijf
Havenbedrijf bekijkt oplossingen.

Bekijken procedure fruit en aanpassen 

omzendbrief PLDA (D/14/014 – 3e 

bijwerking 30/09/2016)

D. Bogemans

I. Eelen

D/14/014 betreft enkel veterinaire producten.  Alle dienstorders die FAVV-

gerelateerd zijn zullen nagekeken worden en eventueel aangepast (of 

ingetrokken) worden.  Timing: Q1 2018

Richtlijnen voor lege containers en 

containers met residu
I. Eelen

Nota met richtlijnen is klaar, wordt nog een laatste keer intern afgecheckt 

alvorens te verspreiden.  In het verslag van WG Binnenbrengen van 

19/01/2018 werd reeds technische informatie meegegeven zodat firma's 

reeds voorbereidende acties kunnen ondernemen.  ASV/NAVES heeft op 

15/02/2018 ook alvast een communicatie verspreid onder haar leden.

Opstellen nota procedure aankomst 

goederen /vervallen T-documenten  
I. Eelen

Wordt nog aan gewerkt.  Timing voorlopig onbekend.  Mogelijks extra 

informatie op listings nodig (om aanbieder te kunnen bepalen).  Nog geen 

verder nieuws omtrent CODECO transit.

Toelichten project CODECO aan 

economische operatoren

Trade Facilitation 

(Havenbedrijf 

Antwerpen en Alfaport-

Voka) 

Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport-Voka hebben in de loop van 

januari/februari al een tiental terminals bezocht met het oog op de 

implementatie van CODECO en CCRM

Regularisaties aangiftes: Meedelen hoe 

om te gaan met vaststellingen die 

worden gedaan op uitvoeraangiften

Ilse Eelen Nog geen informatie ontvangen van de diensten in Brussel.
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Testen mogelijkheid aangiften IMB/C en 

IM X/Y in PLDA
AADA /private sector Er worden testen uitgevoerd.

Uitwerken nota procedure bulkgoederen AADA
Voorstel van procedure voor vereenvoudigde aangifte werd uitgewerkt 

door Debby Bogemans en wordt momenteel bij AAD&A afgewerkt.

Bespreken overeenstemming 

gasmeetprocedures FAVV en AADA met 

de werkgroep Gas in containers.

Jan Van Wesemael voorlopig on hold. FAVV zou hier nog op terugkomen. 

Gevolgen omzendbrief EiDR op gebruik 

regeling 42 en globalisatieaangiften 

Convenors WG 

Binnenbrengen


